K am pro bedýnky
Adresář farem a bioklubů
podporujících „jídlo z blízka”

B

edýnka plná biozeleniny, bioovoce a třeba i kytky od farmáře je nejlepší pozdrav
z venkova, díky kterému se cítíte v kontaktu s přírodou i uprostřed velkoměsta.
A konečně zjistíte, že zelenina je nejlepší tehdy, když má svou sezónu.
Miluju ten pocit, že každý týden nás v bedýnce čeká nějaké překvapení.
Hana Zemanová, autorka úspěšné knihy „Biokuchařka Hanky Zemanové“
a spolumajitelka Biopekárny Zemanka

B

edýnky můžou být pro každého takový malý restart spotřebitelských návyků
a léčba na konzumentskou slepotu. Dostat se zpátky k přímějším zdrojům obživy
a alespoň zčásti převzít zodpovědnost za svůj konec potravního řetězce. Sezónní a poctivý
ovozel je spíš už jen takový bonus.
pan Cuketka, vydavatel zápisníku na www.cuketka.cz
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Stručný adresář
Název systému

Oblast působnosti - kraj

Farma Mlýnec
Bioklub Hnutí DUHA České Budějovice
Biozahrada v Táboře
Bioklub při Waldorfské škole Brno
Bio-bedynka
Biobanka
BIO bedynky
BioBox
Duhový Bioklub
BioKlub
Bedýnky HK
Zámecké sady Chrámce

Jihočeský
Jihočeský
Jihočeský, Středočeský a Praha
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
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Jihomoravský, Vysočina
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Královehradecký
Královehradecký, Liberecký,
Středočeský a Praha, Ústecký
Královehradecký, Pardubický
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Olomoucký
Olomoucký
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha
Středočeský a Praha, Vysočina
Ústecký

Balíčky s překvapením
Bedýnky
Beskydský Bioklubík
Bioklub Bouzovské Zahrady
Bioklub Hnutí DUHA Olomouc
Biozdravi
El Bio Bedýnky
Freshbedýnky.cz
Podporujme svého farmáře
Farma Košík
Bio Zahrada, Praha
Bioklub Roztoky
SADY Svobodná Ves s.r.o.
Čerstvé bedýnky
Čertovi Brambory
Bio Bedýnky
Občanské sdružení ŠŤOVÍK - Teplický bioklub
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Jídlo z blízka

V

poslední době se mnohem více než dříve zajímáme o to, odkud naše potraviny pochází, jak dlouhou
cestu na náš jídelní stůl musely urazit a za jakých podmínek byly vypěstovány či vyrobeny. Stále
více z nás upřednostňuje možnost nakupovat „jídlo z blízka“, tedy čerstvé, sezónní potraviny od zemědělců, kteří se chovají k přírodě šetrně a o hospodářská zvířata se starají ohleduplně a s respektem k jejich
potřebám.
Objevuje se nová, alternativní kultura jídla. Zvyšuje se zájem o tradiční, řemeslně vyráběné produkty, tak
zvané „slow food“, narůstá zájem o produkty ze známých zdrojů s „biografií“, čím dál častěji lidé chtějí
nakupovat „jídlo z blízka“, tedy od pěstitelů a výrobců ve vlastním kraji či regionu.
Spojení mezi námi, spotřebiteli, a zemědělci by se mělo stát natolik upřímné a ryzí, že se to, co je nyní
považováno za módu, rozvine do opravdové oboustranné úcty. Ekologičtí zemědělci a „bedýnkáři“ sejí
semena nového hnutí, které nás vrací k našim kořenům, jež jsou vtisknuty v místním zemědělství.
Farmářské trhy se již objevují, stejně jako prodej ze dvora, školní přírodní zahrady, městské zemědělství,
permakulturní zahrady a další iniciativy. Tyto neprůmyslové přístupy vytvářejí novou kulturu jídla, jež se
postupně stane mnohem důležitější zároveň s tím, jak porostou energetické náklady průmyslových systémů
a naše ekologické a etické uvědomění.
Jak funguje bedýnkování?

S

ystém bedýnek je jedním z nejrychleji se rozvíjejících způsobů distribuce čerstvých a sezónních
produktů samotnými producenty bez prostředníků, přímo konečným spotřebitelům.

„Bedýnka“ je systém, při kterém se farmář, nejčastěji zelinář, rozhodne pravidelně zavážet své výpěstky
v bedýnkách přímo zákazníkům. Vedle vlastních produktů může do bedýnky dodávat i produkty od dalších zemědělců v sousedství či z regionu. S partnerskými farmami je sestavován vhodný sortiment, každý
pěstuje to, co nejlépe umí, zohledněna jsou roční období, očekávaný objem sklizně a samozřejmě přání
zákazníků.
Základem sortimentu bedýnek jsou většinou nejrůznější druhy zeleniny a ovoce, ale mohou obsahovat
i mléčné výrobky, byliny, sušené ovoce, pečivo, zavařeniny či maso. Existuje několik různých modelů, nicméně všechny jsou založeny na ústředním principu dodání bedýnky plné čerstvých, místně produkovaných
a sezónních produktů buď přímo k zákazníkovi domů, nebo na předem určené distribuční místo.
Někteří provozovatelé systému bedýnek nabízí svým zákazníkům možnost volby množství (obvykle ve
třech rodinných velikostech) či obsahu bedýnky, a umožňují tak výběr dle velikosti domácnosti či obliby
různých druhů produktů. Zákazníci každý týden či 14 dní získají bedýnku, tašku či přepravku za pevně stanovenou cenu téměř až do domu. Zákazníci se vstupem do bedýnkového systému zavazují k pravidelnému
odběru, a pokud určitý týden dodávku nechtějí, musí ji aktivně zrušit.
Systémy bedýnek může vzniknout buď z iniciativy zemědělce, který dodává své produkty lidem ve městě
na určené místo, nebo z iniciativy zprostředkovatele či skupiny spotřebitelů, kteří si produkci zemědělců
dovážejí sami.
Farmáři do bedýnky často přidávají recepty a informace o svých výpěstcích, které neoslovují pouze náš
zájem a zvědavost, ale také do tohoto způsobu prodeje vnáší osobní tón. Pomáhají tak překlenout propast,
která se vytvořila mezi strávníky ve městech a zemědělci na venkově.
Počet zákazníků farem, které nabízejí bedýnky, se pohybuje od několika desítek či stovek až po největší
dánskou firmu Aarstiderne, která každý týden rozváží po celém Dánsku a části Švédska více než 100 000
bio bedýnek.
Výhody bedýnkování pro zákazníky

S

ystém bedýnek je něco jiného, než kupovat zeleninu v supermarketu. Je to jeden ze způsobů,
jak vám nabídnout přístup k čerstvým, zdravým a v regionu vypěstovaným plodinám za rozumné
ceny. Máloco může být pohodlnější a praktičtější, než dodávky bedýnky sezónní zeleniny do vašeho domu
či sousedství.



Vytváříte si osobní vztahy se „svými“ pěstiteli a radujete se z absolutně čerstvé zeleniny, často sklízené
ten samý den. Přestože nevíte, co v bedýnce ten který týden dostanete, těšíte se z překvapení. Je to skvělý
způsob, jak vám představit méně známé či exotické druhy ovoce či zeleniny. Nákup od certifikovaných
ekologických zemědělců vám navíc dává jistotu, že vše, co v bedýnce dostáváte, je v biokvalitě.
Výhodou pro zákazníky je absolutní čerstvost zboží od místních zemědělců ve velmi vysoké kvalitě a za
nižší ceny než v běžném maloobchodě. Nevýhodou pro některé zákazníky může být, že v některých systémech nemohou ovlivnit obsah bedýnky, a mohou občas dostat produkty, které nemají rádi. To řeší modifikace tohoto systému, kdy potraviny od několika zemědělců nakupuje třetí osoba, například bioprodejna,
a dle přání zákazníků skládá bedýnky s variabilním obsahem. Pro jiné je naopak tento „moment překvapení“ příjemný a na novinky se těší.
Podporou místních farmářů a výrobců vyděláváme všichni. Vytvořením adresáře bedýnkářů a bioklubů
„Kam pro bedýnky“ vám chceme takovou podporu usnadnit a zajistit, že více zemědělců bude moci rozšířit
svoji šetrnou produkci a přinášet nám další skvělé domácí výrobky. Znovuvytvoření místních vazeb je
zásadní pro udržitelný vývoj našich venkovských komunit, zachování přírodních bohatství a bezpečnost
dodavatelského řetězce potravin.
10 důvodů pro Jídlo z blízka
1. Vím, co jím. Můžete vidět, v jakém prostředí potraviny vznikají. Můžete si pohovořit s jejich producentem a ověřit si, jakým způsobem hospodaří nebo zachází se zvířaty.
2. Získám čerstvé potraviny. Zelenina a ovoce, které koupíte z místní farmy, byly sklizeny jen několik
hodin předtím, než se dostaly k vám.
3. Kupuji jen zralé. Ze dvora či v bedýnkách dostanete ovoce a zeleninu, která dozrála v zemi či na stromě,
nebyla sklízena nezralá, aby dozrála cestou, ve skladech či na pultu prodejny.
4. Objevím pestré chutě. Místní produkce může být velmi rozmanitá a velký výběr v supermarketech
je jen zdánlivý. Ačkoli se v České republice pěstují desítky odrůd jablek, supermarkety běžně nabízejí
jen tři. Mezi produkty od místních zahradníků můžete objevit druhy ovoce a zeleniny, které jste dosud
neochutnali.
5. Získám potraviny s příběhem. Znáte svého zemědělce, dlouhodobě podporujete konkrétního člověka
s jeho konkrétním životním příběhem. Nákup potravin se proměňuje z nezbytné nutnosti v příjemnou
společenskou událost. Dlouhodobý vztah snižuje riziko nekvalitních surovin a podvodů.
6. Podpořím místní ekonomiku. Platíte přímo sedlákovi. Vaše peníze se dostanou téměř beze zbytku
zemědělci, který je následně většinou investuje v regionu, ať už jimi zaplatí svým zaměstnancům, nebo
si koupí pivo v hospodě. Peníze tak nezmizí ve spleti obchodníků, distributorů či nadnárodních majitelů
v zahraničí, ale podporují stabilitu místního společenství. Rodinné farmy představují zemědělské dědictví a jedinečný charakter regionu.
7. Podpořím zdravé životní prostředí ve svém kraji. Nákup místních biopotravin se vyplatí. Podpoříte
jím totiž místní ekologické zemědělce, kteří hospodaří v souladu s přírodou. Odměna má v tomto případě
dvě výhody: zdravější potraviny na vašem stole a zdravější krajina ve vašem okolí!
8. Zaplatím dobrou a spravedlivou cenu. Na ekofarmách nebo prostřednictvím bedýnek můžete kvalitní
potraviny nakoupit za výrazně nižší cenu, než byste za ně zaplatili v obchodech.
9. Omezím dopad dopravy na životní prostředí. Při lokálním nákupu potravin odpadá nutnost dálnic,
kamionů, logistických center, skladů a obchodních domů na zelené louce. Věděli jste, že potraviny typické snídaně – chléb, máslo, sýr, jablko, káva, smetana, cukr, džus - urazí cestou na váš talíř dohromady
40 000 kilometrů?
10. Nepůsobím utrpení na druhém konci světa. Dělníci na plantážích rozvojových zemí často pracují
v nelidských podmínkách za minimální mzdu. Práce s chemickými látkami poškozuje jejich zdraví.
Někdy jsou k práci nuceny děti. U potravin, které u nás nevypěstujeme, se můžeme spolehnout na kombinaci značek Fair Trade a BIO. U všech ostatních je ale lepší dát přednost těm z domácích zdrojů.



Vyberme si farmáře, kteří se vydali obtížnější cestou

N

		

ěkteří zemědělci se rozhodli při své práci používat postupy, které jsou v souladu s přírodními
zákony. Praktikují ekologické zemědělství. Podporou místních ekologických zemědělců dáváme „tvář“ potravinám, které jíme, a pomáháme produkci potravin s jedinečnou chutí. Mnohé rodinné
farmy pěstují pestrou směsici plodin a tím napomáhají nejen místní druhové rozmanitosti, ale také rozmanitosti plodin na vašem talíři. Plodiny jsou sklízeny v optimální zralosti, takže i naše chuťové buňky
mají radost.
Podpora místních rodinných ekofarem je důležitá pro udržení jedinečného charakteru venkovských komunit, pomáhá udržovat zemědělské dědictví, chrání rozmanité využívání půdy a šetrný rozvoj. Osobně se
znát s člověkem, který vypěstoval jídlo, které jíme, je vysoce uspokojující. V neposlední řadě, většina
peněz utracených za místní produkci zůstává a dále se točí v místní komunitě, což podporuje její ekonomický rozvoj.
Bedýnky nejsou všechno

V

současné době existuje celá řada způsobů přímé distribuce místních potravin od zemědělce k nám,
spotřebitelům.

Kromě bedýnek patří k dalším možným způsobům, jak podpořit místní zemědělce a získat čerstvé produkty, například nákup přímo na statku, takzvaně ze dvora. Některé farmy nabízejí zákazníkům i možnost vlastního sběru. V poslední době se začínají objevovat také farmářské trhy. Někteří zemědělci svoje
výpěstky zákazníkům posílají poštovními balíky, jiní zásobují místní restaurace. Funguje také řada spotřebitelských bioklubů, sdružení lidí, kteří se sami starají o dovoz čerstvých produktů z farem do měst.
Jak moc se bude dařit českých ekologickým zemědělcům a jak bude vypadat česká krajina, záleží jen
na nás. Pokud si vybereme způsob distribuce zemědělských produktů, který podporuje rodinné farmy
a rozmanité, šetrné hospodaření, dáváme tak jasný signál, že nám na budoucnosti českého venkova
a našeho zdraví záleží.
Jak úspěšně vytvořit a provozovat systém „bio bedýnek”?

Z

působ prodeje zemědělských produktů prostřednictvím „bedýnek” se v posledních letech
v Evropě rychle rozšiřuje a dnes jej provozují stovky
biozemědělců a obchodníků.
Přímý prodej zemědělské produkce přináší pěstitelům
různé výhody a řada českých zemědělců si jej velmi
oblíbila. Pokud máte i vy zájem pustit se do „bedýnkování“, doporučujeme vám inspirovat se v detailním
návodu, který vytvořila agentura Green marketing „Jak
úspěšně vytvořit a provozovat systém bio bedýnek“.
Zdarma si jej můžete stáhnout zde.

Sledujte aktualizace Kam pro bedýnky
Adresář Kam pro bedýnky bude pravidelně aktualizován, sledujte tedy stránky Bio-info.cz, Biospotrebitel.cz
a Hnuti duha pro aktuální verze.

Pokud provozujete bedýnkový systém nebo zahajujete jeho provoz a chcete jej vložit do adresáře, vyplňte
prosím tento registrační formulář.



Oblast působnosti
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor, České Budějovice
Název systému

Farma Mlýnec

Adresa distribučního místa

Smrkov 10
391 33 Jistebnice

Kontaktní osoba

Jaroslava Marková

E-mail

mlynec@volny.cz

Web

www.mlynec.blog.cz

Další kontakt

606 264 732

Forma systému

Farmářem provozovaný objednávkový systém

Popis systému

Ekologická farma s chovem masného skotu, pěstováním brambor, jahod, bobulovin, zeleniny, kuchyňských bylin, řezaných
květin, hrnkované sadby bylin a trvalek. Biobedýnky je možno
vyzvednout každý týden v tržnici, kde prodáváme. Každý druhý
čtvrtek je možno objednat si dodávku do bytu. Zákazník si může
zboží svobodně vybrat dle nabídky e-shopu, který bude spuštěn
do konce března.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme výhradně bioprodukty z vlastní certifikované
ekofarmy

Oblast působnosti systému I

Jihočeský

Oblast působnosti systému II.

Tábor, České Budějovice

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Středa, čtvrtek, sobota

Sezónní fungování

Červen – prosinec

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, sazenice, květiny

Způsob používání bedýnek

Nevratný karton

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu?

Nenabízí

Přibližný počet uživatelů

40



Oblast působnosti
Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov, České Budějovice a další podle domluvy
Název systému

Bioklub Hnutí DUHA České Budějovice

Adresa distribučního místa

Dlouhá 134
382 41 Kaplice

Kontaktní osoba

Ondřej Šanda

E-mail

ceskebudejovice@hnutiduha.cz

Web

www.hnutiduha.cz

Další kontakt

380 311 459 - po 15. hodině
380 711 558 - na koordinátora do práce

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Náš bioklub funguje v rodinném domku, v sídle Hnutí DUHA ČB
v Kaplici. Platba při převzetí. Máme téměř vše stále k dispozici.
Nabízíme sušené ovoce, jedlá semínka, mouky, hrách, obiloviny,
brambory, olej, pudinky, těstoviny, mléko a mléčné produkty,
vejce, čokolády, mošty atd. Vše v bio kvalitě. Většinu produktů
máme ve velkém balení, takže vzniká minimum obalů a posléze
odpadů. V budoucnu možná budeme mít i českou biozeleninu.

Certifikace „BIO”

Ne, kromě bioproduktů nabízíme i konvenční produkty

Oblast působnosti systému I

Jihočeský

Oblast působnosti systému II.

Český Krumlov, České Budějovice a další dle domluvy

Periodicita zavážek

Nepravidelně dle počtu objednávek či dle potřeby

Termín zavážek

Nepravidelně

Sezónní fungování

Roční období víceméně nerozlišujeme

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Bedýnky neprovozujeme

Způsob používání bedýnek
Způsob platby

Dobírkou, hotově při předání, předplatné na sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Pouze letáky a ústní informace
Přibližný počet uživatelů

Do 20



Oblast působnosti
Kraj: Jihočeský, Středočeský a Praha

Název systému

Biozahrada v Táboře

Adresa distribučního místa

Tábor - Benešovská 50
Sedlčany, Benešov a několik míst v Praze

Kontaktní osoba

Alena Krejčí

E-mail

bio@a-krejci.cz

Web

www.biozahrada.estranky.cz

Další kontakt
Forma systému

Farmářem provozované bedýnky.

Popis systému

Provozujeme bedýnkový systém od léta 2009. Pěstujeme širokou
škálu zeleniny, bylin, koření a venkovských květin. Naše zahrada
je ve druhém roce přechodného období. Chystáme se rozšířit
nabídku o drobné ovoce - rybízy, angrešt, maliny, ostružiny.
Snažíme se o biodynamický způsob pěstování. Vedlejším produktem Biozahrady je balené seno pro domácí miláčky. Na několika
místech v Praze a Sedlčanech máme „biokluby” a tyto snahy
podporujeme i u ostatních odběratelů. V zahradě pořádáme
pravidelné dílny pro veřejnost. Naše témata jsou ekologie,
biodynamika, přírodní zahrady atd.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme výhradně bioprodukty z vlastní certifikované
ekofarmy a pouze bioprodukty od certifikovaných ekofarmářů.

Oblast působnosti systému I

Jihočeský, Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.
Periodicita zavážek

1x za dva týdny

Termín zavážek

Středa, čtvrtek

Sezónní fungování

Duben - prosinec

Typy bedýnek

Pro 1 osobu (cca 100,- Kč), pro 2 osoby, pro 3-4 osoby

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, vejce, víno,
sazenice, květiny

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce, na některá
odběrní místa dodáváme zeleninu v kartonových přepravkách.

Způsob platby

Hotově při předání, předplatné na sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický.
Zpravodaj s recepty tištěný.
Přibližný počet uživatelů

50 - 100, 100 a více
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Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno
Název systému

Bioklub při Waldorfské škole Brno

Adresa distribučního místa

Waldorfská mateřská a základní škola
Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky

Kontaktní osoba

Sophie LeFevre

E-mail

trisudicky@centrum.cz

Web

www.waldorf-brno.cz

Další kontakt

774 097 487

Forma systému

Prodej bedýnek třetí osobou

Popis systému

Můžete si vybrat ze 3 typů BIOBEDÝNEK:
A. „Sudiččin uzlík” pro 1 až 2 osoby za 200 Kč
B. „Sudiččin košík” pro malou rodinu za 400 Kč
C. „Sudiččin kotlík” pro větší rodinu za 600 kc
Připravíme vám bedýnku v závislosti na období sklizně.
Objednávejte do pátku do 12ti hodin na našem emailu:
(Re: Biobedýnka objednávky) trisudicky@centrum.cz nebo na
telefonním čísle 774 097 487 na následující uterý.
Svoji BioBedýnku si můžete vyzvednout každé úterý mezi 14h
a 18h u Tří Sudiček na Pellicove 5, Brno.

Certifikace „BIO”

Ne

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský

Oblast působnosti systému II.

Brno

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Středa

Sezónní fungování

Květen - září

Typy bedýnek

Pro 2 osoby, pro 3-4 osoby, pro více osob

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání, předem bankovním převodem,
předplatné na sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Tištěné recepty
Přibližný počet uživatelů

20

11

Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno - město, Brno - venkov, Břeclav
Název systému

Bio-bedýnka

Adresa distribučního místa

Veselka 8
621 00 Brno - odběr po předchozí tel. domluvě

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Peřinová

E-mail

info@bio-bedynka.cz

Web

www.bio-bedynka.cz

Další kontakt

774 125 899

Forma systému

Prodej bedýnek třetí osobou

Popis systému

Na základě objednávky bude pro zákazníka připravena v následujícím týdnu biobedýnka a/nebo ostatní objednané produkty.
Ty si pak může po tel. domluvě vyzvednout v Brně nebo bude
doručeno na zákazníkovu adresu - příplatek 99 Kč při objednávce
do 1200 Kč s DPH.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme pouze bioprodukty od certifikovaných
ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský

Oblast působnosti systému II.

Brno - město
Brno - venkov
Břeclav

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Úterý, středa

Sezónní fungování

Leden - prosinec

Typy bedýnek

Pro 2 osoby, pro 3-4 osoby, pro více osob

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, nápoje, víno

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta
v ceně bedýnky

Způsob platby

Hotově při předání, předem bankovním převodem, předplatné na
sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Tištěné recepty
Přibližný počet uživatelů

10

12

Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno
Název systému

Biobanka

Adresa distribučního místa

Orlí 5
Brno (zvonek „Brontosaurus”)

Kontaktní osoba

Petra Pohanová

E-mail

buchweisen@atlas.cz

Web

www.akcepriroda.cz/banka

Další kontakt

777 656 173

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Přes náš elektronický systém si členové objednávají netrvanlivé
potraviny (zelenina, mléčné výrobky, maso, chléb), které si pak
vyzvednou do vlastních obalů v odběrném míste ve 2 výdejných
termínech týdně. Trvanlivé potraviny a drogerii není potřeba
objednávat předem. V našem systému má každý člen svůj účet,
na který vkládá peníze - kredit, který se pak odečítává při převzetí potravin. Po dohodě je možno nabídnout i vlastní domácí
produkci výměnou za kredit. Biobanku provozujeme dobrovolnicky, spájí nás vzájemná důvěra, kapacita systému je omezená.

Certifikace „BIO”

Ne, kromě bioproduktů nabízíme i necertifikované - hlavně
domácí produkty

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský

Oblast působnosti systému II.

Brno

Periodicita zavážek

Čerstvé potraviny nám vozí jednou týdně, ale máme dva výdejní
termíny

Termín zavážek

Pondělí, pátek

Sezónní fungování

Celý rok, přes letní prázdniny snížená periodicita

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, masné výrobky, byliny a koření,
vejce, nápoje, víno, zpracované produkty (např. zavařeniny, ad.),
drogerie, olej

Způsob používání bedýnek
Způsob platby

Interní kreditní systém

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Info na mail, diskuzní fórum
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Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno
Název systému

BIO bedynky

Adresa distribučního místa

Tři sudičky
Pellicova 5
602 00 Brno

Kontaktní osoba

Sophie LeFevre

E-mail

trisudicky@centrum.cz

Web

www.trisudicky.cz

Další kontakt

774 097 487

Forma systému

Prodej bedýnek třetí osobou

Popis systému

Můžete si vybrat ze 3 typů BIOBEDÝNEK:
A. „Sudiččin uzlík” pro 1 až 2 osoby za 200 Kč
B. „Sudiččin košík” pro malou rodinu za 400 Kč
C. „Sudiččin kotlík” pro větší rodinu za 600 kc
Připravíme vám bedýnku v závislosti na období sklizně.
Objednávejte do pátku do 12ti hodin na našem emailu: (Re: Biobedýnka objednávky) trisudicky@centrum.cz nebo na telefonním
čísle 774 097 487 na následující uterý.
Svoji BioBedýnku si můžete vyzvednout každé úterý mezi 14h
a 18h u Tří Sudiček na Pellicove 5, Brno.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme pouze bioprodukty od certifikovaných
ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský

Oblast působnosti systému II.

Brno

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Úterý, středa, čtvrtek

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Pro 2 osoby, pro 3-4 osoby, pro více osob

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, vejce, víno

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání, předem bankovním převodem, předplatné na
sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Tištěné recepty
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Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský a Praha

Název systému

BioBox

Adresa distribučního místa

Brno: Údolní 32
Skácelova 26
Praha: Plavecká 12
Belgická 33
Olomouc: ul. 8. května 15

Kontaktní osoba

ing. Petr Weidenthaler

E-mail

atep3@mac.com

Web

www.biozelenina.eu

Další kontakt

775 702 537

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky

Popis systému

Rodinné zahradnictví ležící v ekologicky čistém prostrředí Chřibů
v poutní obci Velehrad. Na našich plochách provozujeme
promyšlený systém ochrany živočichů i rostlin. Pěstujeme na
50 druhů biozeleniny a prodáváme v průběhu celého kalendářního roku.
BioBox je služba, při které jednoduše objednáváte zaplacením
zvolené částky na účet. Zaplatíte ve čtvrtek, v pondělí vyzvednete. Podrobné instrukce si vyžádejte přes www.biozelenina.eu

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Brno, Praha, Olomouc

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Pondělí

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Tři velikostní možnosti

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Předem bankovním převodem

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický, webové stránky - blog
Přibližný počet uživatelů

300
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Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský, Vysočina

Název systému

Duhový Bioklub

Adresa distribučního místa

Údolní 33, Brno

Kontaktní osoba

Aleš Horák

E-mail

ekofarma@atlas.cz

Web
Další kontakt

775 045 957

Forma systému

Farmářem provozovaný objednávkový systém
Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Bioklub s možností přímého nákupu i bez objednávky. Po domluvě možnost rozvozu větších nákupů po Brně a cestou k farmě
v Lesoňovicích. Nabízíme biozeleninu a některé další bioprodukty
z moravských a českých ekofarem. Prodej probíhá v pátek
odpoledne 14-17 hod.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme výhradně bioprodukty z vlastní certifikované
ekofarmy a od certifikovaných ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský, Vysočina

Oblast působnosti systému II.
Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Pátek

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, vejce, nápoje, zpracované
produkty (např. zavařeniny, ad.)

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu?
Přibližný počet uživatelů

20 - 50
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Oblast působnosti
Kraj: Jihomoravský, Zlínský

Název systému

Bioklub

Adresa distribučního místa

Brno: Údolní 32
Skácelova 26
Zlín: tržnice Pod Kaštany

Kontaktní osoba

ing. Petr Weidenthaler

E-mail

atep3@mac.com

Web

www.biozelenina.eu

Další kontakt

775 702 537

Forma systému

Farmářem provozovaný objednávkový systém

Popis systému

Rodinné zahradnictví ležící v ekologicky čistém prostrředí Chřibů
v poutní obci Velehrad. Na našich plochách provozujeme
promyšlený systém ochrany živočichů i rostlin. Pěstujeme na
50 druhů biozeleniny a prodáváme v průběhu celého kalendářního roku.
Objednávky přes e-shop www.vltava2000.cz/biozelenina
Objednáte ve čtvrtek, v pondělí vyzvednete. Nutná registrace na
www.biozelenina.eu

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I

Jihomoravský, Zlínský

Oblast působnosti systému II.

Brno, Zlín

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Pondělí, středa

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, sazenice

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický, webové stránky - blog
Přibližný počet uživatelů

75
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Oblast působnosti
Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Název systému

Bedýnky HK

Adresa distribučního místa

Benešova třída, Hradec Králové

Kontaktní osoba

Kristian Burda

E-mail

kristian@bedynkyhk.cz

Web

www.bedynkyhk.cz

Další kontakt

774 600 780

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Systém zatím vzniká, můžete se podílet na jeho tvorbě. První
dodávku chceme začít koncem května 2010.

Certifikace „BIO”

Ne

Oblast působnosti systému I

Královehradecký

Oblast působnosti systému II.

Hradec Králové

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Čtvrtek

Sezónní fungování

Přibližně květen - prosinec

Typy bedýnek

Pro 2 osoby, pro 3-4 osoby, pro více osob

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, nápoje, ořechy, kozí sýry,
houby a podobně

Způsob používání bedýnek

Podle dohody

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický na www.bedynkyhk.cz
Přibližný počet uživatelů

Zatím klub rozjíždíme, zájemci jsou vítáni!
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Oblast působnosti
Kraj: Královehradecký, Liberecký, Středočeský a Praha, Ústecký
Okres: Most, Louny, Teplice
Název systému

Zámecké sady Chrámce

Adresa distribučního místa

Zámecké sady Chrámce
Chrámce 14
434 01 Most

Kontaktní osoba

ing. Jiří Syrovátka

E-mail

syrovatka.senior@zameckesadychramce.com

Web

www.zameckesadychramce.com

Další kontakt

728 538 969

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky

Popis systému

Naše vlastní biovýrobky, tedy čerstvé a sušené ovoce, pasterované ovocné mošty, mražené dřeně, marmelády, ovocné pálenky,
jehněčí maso začneme od června 2010 nabízet v Severočeském
kraji a zájemcům na trase Most - Praha

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I

Královehradecký, Liberecký, Středočeský a Praha, Ústecký

Oblast působnosti systému II.

Most, Louny, Teplice

Periodicita zavážek

Nepravidelně dle počtu objednávek či dle potřeby

Termín zavážek

Pondělí

Sezónní fungování

Červen - prosinec

Typy bedýnek

Pro 1 osobu, pro 2 osoby, pro 3-4 osoby, zásilky jsou individuální
na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Sezónní ovoce a výrobky z něj

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání nebo dobírkou

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický
Přibližný počet uživatelů

40
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Oblast působnosti
Kraj: Královehradecký, Pardubický

Název systému

Balíčky s překvapením

Adresa distribučního místa

Horní Ředice 35 - na farmě Pardubice a Chrudim dle domluvy

Kontaktní osoba

Jitka Píchová

E-mail

bio-zelenina@seznam.cz

Web

www.bio-zelenina.cz

Další kontakt

608 981 450

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky
Farmářem provozovaný objednávkový systém

Popis systému

„Balíčky s překvapením” v papírové tašce v hodnotě 200 Kč nebo
prodej na základě objednávek

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme výhradně bioprodukty z vlastní certifikované
ekofarmy a od certifikovaných ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Královehradecký, Pardubický

Oblast působnosti systému II.
Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Úterý, čtvrtek

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Pro 2 osoby, zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, vejce, víno,
sazenice

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta
v ceně bedýnky

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Recepty na webu
Přibližný počet uživatelů

20 - 50
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Oblast působnosti
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava, Ostrava
Název systému

Bedýnky

Adresa distribučního místa

Ekologické zemědělství Komárková Dobromila
Sádek 101
747 75 Velké Heraltice okr. Opava

Kontaktní osoba

Dobromila Komárková

E-mail

biokomarkova@seznam.cz

Web
Další kontakt

739 227 811

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky
Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Členové bioklubíku si zajišťují dopravu sami - Ostrava.
Pro okolí - prodej ze dvora. Letos začínáme bedýnky provozovat.

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I

Moravskoslezský

Oblast působnosti systému II.

Opava, Ostrava

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Čtvrtek

Sezónní fungování

Květen - listopad, dle zásob

Typy bedýnek

Pro 1 osobu (cca 100,- Kč)

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Předem bankovním převodem

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu?
Přibližný počet uživatelů

50 - 100
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Oblast působnosti
Kraj: Moravskoslezský

Název systému

Beskydský Bioklubík

Adresa distribučního místa

Prozatím v jednání.

Kontaktní osoba

Vladěna Krsičková

E-mail

beskydskybioklubik@gmail.com

Web

www.bioklubik.webnode.cz

Další kontakt

776 645 751

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Beskydský Bioklubík odebírá zeleninu z farmy Komárků od Opavy.
Tu rozvážíme během sezóny (zhruba od května do října) každý
čtvrtek do Ostravy, Frýdku-Mísku, Havířova a Českého Těšína.
V každém městě jsou odběrová místa organizovaná dobrovolníky,
kteří se starají o výdej „bedýnek”. Objednávky jsou během týdne
posílány na kontaktní osobu a ta je během neděle posílá souhrně
Komárkům. „Bedýnky” představují sáčky z bramborového škrobu.
Každý člen má 3 sáčky, které jsou kupovány hromadně na začátku sezóny, ale platí si je.

Certifikace „BIO”

Ne, kromě bioproduktů nabízíme i konvenční produkty

Oblast působnosti systému I

Moravskoslezský

Oblast působnosti systému II.

Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov, Český Těšín

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Čtvrtek

Sezónní fungování

Květen - říjen

Typy bedýnek

Pro 2 osoby, pro 3-4 osoby, zásilky jsou individuální na základě
objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, med

Způsob používání bedýnek

Dodáváme v sáčcích z bramborového škrobu (jsou potřeba
3 sáčky). Kupujeme je před sezónou hromadně pro všechny
členy.

Způsob platby

Předem bankovním převodem

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Na našem webu plánujeme podporu
Přibližný počet uživatelů

50 - 100
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Oblast působnosti
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Název systému

Bioklub Bouzovské Zahrady

Adresa distribučního místa

Olomouc

Kontaktní osoba

Petr Vaněk

E-mail

vanous@penguin.cz

Web

www.bouzovskezahrady.cz

Další kontakt

723 452 980

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky
Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Bouzovské Zahrady jsou vykročením nás, hospodářů směrem
k lidem, kteří chtějí čerstvou domácí místní zeleninu, mléko, sýry,
bylinky... Jsme malá hospodářství hospodařící v oblasti bouzovska - Ekofarma Ve Dvoře, a Bouzovská Ekozahrada. V nabídce
máme také produkty dalších dvou místních farem - Biofarma Jen
Sen a Ekofarma Podolí.
Nejsme žádné velkopěstírny ani velkochovy a označení farma na
nás úplně nepasuje, naše zelenina roste na našich zahradách,
zvířata se pasou za hospodářstvím, mezitím zde pobíhají naše
děti a my. Zahrada je místo, kde naše zelenina rostla a roste pro
nás, místo kde se dá v klidu projít a relaxovat a tak to chceme
i pro naše zákazníky - chceme, aby produkty pro ně byly takové,
jaké jsou pro nás z našich zahrad.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme výhradně bioprodukty z vlastní certifikované
ekofarmy

Oblast působnosti systému I

Olomoucký

Oblast působnosti systému II.

Olomouc

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Pondělí

Sezónní fungování

Červen - prosinec

Typy bedýnek

Pro 2 osoby

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, nápoje,
zpracované produkty (např. zavařeniny, ad.), chléb

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický
Přibližný počet uživatelů
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Oblast působnosti
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Název systému

Bioklub Hnutí DUHA Olomouc

Adresa distribučního místa

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38
772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Renata Placková

E-mail

renata.plackova@hnutiduha.cz

Web

www.hnutiduha.cz/olomouc

Další kontakt

585 228 584

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub, neformální sdružení
spotřebitelů zaštiťuje ekoporadna

Popis systému

Zatím provozujeme pouze Bioklub - na bedýnkový systém se
chystáme v tomto roce (závisí to hlavně na dodavateli). Bioklub
najdete přímo v ekoporadně Hnutí DUHA - má podobu ledničky
se zbožím a ekoporadkyně, co to má na starosti. Každý týden
je možné objednávat biomléko a výrobky z něj (tvaroh, máslo,
syrovátku), ovesné jogurty v polyethylenových sáčcích o objemu
0,5 a 1 l od místího výrobce (nejsou bio) a od jara opět biozeleninu dle sezónní nabídky, biokozí mléko a sýry, bioovoce dle
sezóny (zejména jablka hrušky a švěstky). Míváme i zboží
z domácí produkce (není pravidelně a tedy nelze objednat):
med, vejce, dýně hokkaido aj.

Certifikace „BIO”

Ne, kromě bioproduktů nabízíme i konvenční produkty

Oblast působnosti systému I

Olomoucký

Oblast působnosti systému II.

Prodej pouze v Olomouci, výrobky z Olomoucka

Periodicita zavážek

1x týdně
objednávka k vyzvednutí celý týden; zboží mimo objednávky
k dispozici dle nabídky průběžně

Termín zavážek

Pondělí

Sezónní fungování

Celoročně mimo července a srpna a s krátkou pauzou kolem
Vánoc

Typy bedýnek

Zatím jen bioklub - tj. přesné objednávky

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, vejce

Způsob používání bedýnek

Zatím jen balené nebo nebalené zboží na kusy

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Mailing list s novinkami a tipy pro členy - nepravidelná rozesílka
Přibližný počet uživatelů

20

24

Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha

Název systému

Biozdravi

Adresa distribučního místa

Wellness Yoga studio
Plavecká 12 (vchod za rohem z ulice na Výtoni)
Praha 2

Kontaktní osoba

Jitka Adamová

E-mail

jitka-adamova@seznam.cz

Web

www.biozdravi.eu

Další kontakt

773 603 030

Forma systému

Farmářem provozovaný objednávkový systém

Popis systému

Jedná se o bedýnkový systém, kdy si zákazník na základě
nabídky vybere velikost své bedýnky a k tomu další produkty
z aktuální nabídky. Svou bedýnku si vyzvedne dle informací na
odběrném místě. Vše probíhá 1x týdně.

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Úterý

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Pro více osob, zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, vejce

Způsob používání bedýnek

V současnosti dodáváme vlastní přepravky (papírové) a zálohu
nevybíráme

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický, zpravodaj s recepty tištěný
Přibližný počet uživatelů

250
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Praha 9 a okolí
Název systému

El Bio Bedýnky

Adresa distribučního místa

El Bio zdravá výživa
Starokolínská 425
190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy

Kontaktní osoba

Hana Koštialová

E-mail

hana@elbio.cz

Web

www.elbio.cz

Další kontakt

721 569 378

Forma systému

Zprostředkování objednávek faremní produkce třetí osobou

Popis systému

Bedýnky nám vozí 1x týdně pan Martin Kořének EKOFARMA
ŘEDHOŠŤ a Honza Šmarda z EKOFARMY POSPÍŠILOVÝCH na
Vysočině. Obsah bedýnek tvoří cca 10 druhů zeleniny. Celková
hmotnost je 6 kg za cenu 300 Kč. Zájemci se u nás do systému
odběru mohou přihlásit vyplněním přihlášky. Bedýnku lze odebírat 1x týdně, 1x za dva týdny nebo nepravidelně. Odběr bedýnek
je každou středu (od června do zimy) v našem kamenném
obchodě se zdravou výživou El Bio. Po dohodě můžeme zavézt
až do domu.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme pouze bioprodukty od certifikovaných
ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha 9 a okolí

Periodicita zavážek

1x týdně, 1x za dva týdny, nepravidelně dle počtu objednávek či
dle potřeby

Termín zavážek

Středa

Sezónní fungování

Červen - zima

Typy bedýnek

Celková hmotnost bedýnky je cca 6 kg za cenu 300 Kč.

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

6 - 8 kg zeleniny (cca 10 druhů), byliny a koření

Způsob používání bedýnek

Ano, předem zaplatit zálohu za přepravku nebo si zboží odnášejí
v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta v ceně bedýnky.

Způsob platby

Hotově při předání, předem bankovním převodem nebo
předplatné na sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický, zpravodaj s recepty tištěný
Přibližný počet uživatelů

60

26

Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Praha
Název systému

Freshbedýnky.cz

Adresa distribučního místa

Na Neklance 1080/20
Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba

Karel Karmasin, Filip Říha

E-mail

info@freshbedynky.cz

Web

www.freshbedynky.cz

Další kontakt

739 544 488 (možno volat), 731 533 492 (do 6.5.2010 nevolat)

Forma systému

Prodej bedýnek třetí osobou

Popis systému

Zabýváme se nákupem surovin od biofarmářů, následným
složením bedýnek a distribucí přímo spotřebiteli, buď rovnou
závozem do domu či do odběrných míst.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme pouze bioprodukty od certifikovaných
ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha

Periodicita zavážek

1x týdně, 1x za dva týdny, nepravidelně

Termín zavážek

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

3 kg, 5 kg, 7,5 kg, 10 kg

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina

Způsob používání bedýnek

Ano, předem zaplatit zálohu za přepravku nebo si zboží odnášejí
v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta v ceně bedýnky nebo
si zboží odnášejí ve vlastní přepravce/tašce.

Způsob platby

Dobírkou, hotově při předání, předem bankovním převodem,
předplatné na sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Vkládaný leták s recepty
Přibližný počet uživatelů

200

27

Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Praha
Název systému

Podporujme svého farmáře

Adresa distribučního místa

PRO-BIO LIGA
Kubátova 1/32
102 00 Praha 10

Kontaktní osoba

Jan Valeška

E-mail

podporujmesvehofarmare@gmail.com

Web

www.bio-bedynky.cz

Další kontakt

774 683 833

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Neformální skupina spotřebitelů, kde si každý ze spotřebitelů předplatí část úrody našeho farmáře Karla Tachecího, který
potom na distribuční místo každý týden vozí předpřipravené
balíčky toho, co se zrovna urodilo.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme pouze bioprodukty od certifikovaných
ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Úterý

Sezónní fungování

Červen - březen

Typy bedýnek

Pro 2 osoby

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, zpracované produkty (např.
zavařeniny, ad.)

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta
v ceně bedýnky

Způsob platby

Předplatné na sezónu

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Ne
Přibližný počet uživatelů

40
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Praha, Farma Košík, okr.Nymburk
Název systému

Farma Košík

Adresa distribučního místa

Rašínovo náb. 78
Praha 2

Kontaktní osoba

Dagmar Havlová, CSc.

E-mail

info@farmakosik.cz

Web

www.farmakosik.cz

Další kontakt

325 514 850

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky a objednávkový systém

Popis systému

Na můj adresář zájemců o bedýnky zašlu výzvu k objednávkám
a na základě mailové objednávky ve tvaru: „jméno a počet bedýnek”, vozím jednou za dvě neděle bedýnky do Prahy na Rašínovo
náb. 78. Objednané bedýnky je možné vyzvednout v následující
den (dny) od 7. do 22. hod. Platba při převzetí. Obvykle kolem
300 Kč.

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I.

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha, Farma Košík, okr. Nymburk

Periodicita zavážek

1x za dva týdny

Termín zavážek

Středa

Sezónní fungování

Červen - září

Typy bedýnek

Pro 3 - 4 osoby

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Ne
Přibližný počet uživatelů

20 - 50
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha

Název systému

Bio Zahrada, Praha

Adresa distribučního místa

Bio Zahrada (kavárna a bio obchod)
Belgická 33
120 00 Praha 2
(nedaleko Náměstí Míru)

Kontaktní osoba

Vanda Švihlová

E-mail

bedynky@bio-zahrada.cz

Web

www.bedynky.bio-zahrada.cz

Další kontakt

603 752 468

Forma systému

Prodej bedýnek třetí osobou

Popis systému

Bedýnky jsou bedničky (nebo tašky) s různě namíchanou právě
dorostlou zeleninou a ovocem od našich bio zemědělců. Obsah
bedýnky i její cena se mění dle sezóny, vždy však máte záruku,
že zelenina je z české produkce, čerstvá a bio.
Bedýnkovou nabídku u nás děláme každý týden, objednat si
můžete týden předem a zelenina je k vyzvednutí vždy v úterý
celé odpoledne a ve středu. K bedýnce také můžete objednat
další věci: vejce, víno, med, mléčné výrobky, ovocné šťávy
apod..
Podobným způsobem objednáváme také bio maso: vepřové,
hovězí nebo kuřecí maso.

Certifikace „BIO”

Ne. Většina zeleniny a masa je od certifikovaných ekofarmářů,
ale některé potraviny (med, víno...) jsou bez certifikace.

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.
Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Úterý, středa

Sezónní fungování

Celoročně

Typy bedýnek

Přibližne 7 kg zeleniny na bedýnku.

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, masné výrobky, vejce, nápoje,
víno, zpracované produkty (např. zavařeniny, ad.)

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta
v ceně bedýnky

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Zpravodaj s recepty elektronický
Přibližný počet uživatelů

50 - 100

30

Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Praha - západ
Název systému

Bioklub Roztoky

Adresa distribučního místa

Roztoky u Prahy

Kontaktní osoba

Zuzana Šrůmová

E-mail

bioklub.roztoky@gmail.com

Web

www.roztoc.cz/nase-cinnost/tematicke-projekty/bioklub/

Další kontakt
Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

Bioklub v Roztokách byl založen na podzim v roce 2008. Snahou
je nabízet místním zájemcům především kvalitní zeleninu, ale
také řadu dalších bio výrobků. Roztocký bioklub tvoří skupina
lidí, která společnými silami zajišťuje dodávky zeleniny přímo od
farmáře.
Zelenina je dovážena jednou týdně na základě objednávek přímo
do Roztok. Vždy ve čtvrtek se elektronicky rozesílá všem zájemcům aktuální seznam s nabízenými produkty, ve kterém se objednává na následující úterý. Dodávka zboží a následná přebírka je
vždy v úterý v odpoledních hodinách na domácí adrese někoho
z bioklubu.

Certifikace „BIO”

Ne, kromě bioproduktů nabízíme i konvenční produkty

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha - západ

Periodicita zavážek

1x za týdně, nepravidelně dle počtu objednávek či dle potřeby

Termín zavážek

Úterý

Sezónní fungování

Květen - únor

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, byliny a koření, vejce, nápoje,
víno, zpracované produkty (např. zavařeniny, ad.)

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta
ceně bedýnky

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? E -mailové novinky
Přibližný počet uživatelů

100 a více
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Kutná Hora
Název systému

SADY Svobodná Ves s.r.o.

Adresa distribučního místa

Horušice 100
285 73 Horušice

Kontaktní osoba

Ing. Petr Bortlík

E-mail

sadyves@czfruit.cz

Web

www.czfruit.cz

Další kontakt

327 399 133

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky
Prodej bedýnek třetí osobou

Popis systému

Přímý prodej konečnému zákazníkovi na dvoře firmy

Certifikace „BIO”

Ne

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Kutná Hora

Periodicita zavážek

Každý den v místě firmy

Termín zavážek

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Sezónní fungování

Červen - leden

Typy bedýnek

Pro více osob

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Nenabízí
Přibližný počet uživatelů

100 a více
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Praha a okolí
Název systému

Čerstvé bedýnky

Adresa distribučního místa

Ke Kalinovu mlýnu 34
Ořech
Praha západ

Kontaktní osoba

Vendula Koudelková

E-mail

IIKK@seznam.cz

Web

www.cerstvebedynky.cz (v přípravě)

Další kontakt

603 446 943

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky
Zprostředkování objednávek faremní produkce třetí osobou

Popis systému

Jsme čistě rodinná farma zabývající se pěstováním čertvých
bylin, listových zelenin, sazenic bylin a květin, pěstování a prodej
čertvých řezaných květů klasických květin ze zahrádky. Ke konci
léta nabízíme vykrmené husy. Svoje výpěsty si prodáme převážně sami na prodejním místě, něco se prodává přímo ze dvora
a část produkce jde do bedýnkového systému.

Certifikace „BIO”

Ne, nabízíme farmářské produkty pěstované šetrným způsobem

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Praha a okolí

Periodicita zavážek

1x týdně

Termín zavážek

Středa, dle dohody

Sezónní fungování

Konec května - prosinec

Typy bedýnek

Pro 1 osobu (cca 100,- Kč), pro 2 osoby, pro 3-4 osoby

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření

Způsob používání bedýnek
Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Nenabízí
Přibližný počet uživatelů

50 - 100
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha
Okres: Kolín, Poděbrady, Nymburk
Název systému

Čertovi Brambory

Adresa distribučního místa

náměstí Míru
Metro Lužiny
dle dohody

Kontaktní osoba

Martin Kuchař

E-mail

certovi@brambory.net

Web

www.brambory.net

Další kontakt

777 937 520

Forma systému

Farmářem provozované bedýnky

Popis systému

Systém pracuje na principu příjmutí objednávky přes telefon,
e-mail, kdy se prověří schopnost dodat objednané zboží, případně se nabídne nové či náhradní. Objednané zboží se připravuje
expedovaný den - zaručuje čerstvost - kvalitu zboží.
Malé rodinné zemědělství s tradicemi a kořeny. Využívají se
převážně staré metody ručního zemědělství, i když se používá
i mechanizace, ale ta jen z menší části.

Certifikace „BIO”

Ne

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha

Oblast působnosti systému II.

Kolín, Poděbrady, Nymburk

Periodicita zavážek

Nepravidelně dle počtu objednávek či dle potřeby,
pravidelně 2x týdně

Termín zavážek

Úterý, sobota

Sezónní fungování

Brambory: celoročně, ostaní: červen - září

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, byliny a koření, vejce, víno, vodní drůbež,
hrabavá drůbež

Způsob používání bedýnek

Ano, předem zaplatit zálohu za přepravku nebo si zboží odnášejí
v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta v ceně bedýnky

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Web v přípravě
Přibližný počet uživatelů

20 - 50
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Oblast působnosti
Kraj: Středočeský a Praha, Vysočina

Název systému

Bio Bedýnky

Adresa distribučního místa

BiObchůdek
Korunní 90
101 00 Praha 10 - Vinohrady

Kontaktní osoba

BiObchůdek

E-mail

biobedynky@biodream.cz

Web

www.biodream.cz

Další kontakt

732 408 982

Forma systému

Zprostředkování objednávek faremní produkce třetí osobou,
velkoobchod

Popis systému

Náš systém „Složte si svou Bio Bedýnku” jsme začali provozovat
v únoru 2010. Funguje na principu objednávkového stažitelného
formuláře z našich webových stránek, ve kterém si samy určíte
množství nebízeného sortimentu (nejen ovo-zel) z aktualizovaného ceníku. Na sezonu 2010 jsme navázali spolupráci z ekofarmáři
z Kraje Vysočina a budeme nabízet veškerou možnou tuzemskou
produkci do našich Bio Bedýnek. Kromě toho využíváme i celoevropskou distribuční síť (ekofarma Deblín, Gastro Fresh).
V našem systému si můžete objednávat i jednorázově. Objednávky vyřizujeme jednou týdně a jsou k osobnímu odběru u nás
v BiObchůdku. Minimální hodnota bedýnky je 200 Kč. Při pravidelném odběru různé výhody a milá překvapení.

Certifikace „BIO”

Ne, ale nabízíme pouze bioprodukty od certifikovaných
ekofarmářů

Oblast působnosti systému I

Středočeský a Praha, Vysočina

Oblast působnosti systému II.
Periodicita zavážek

1x týdně, nepravidelně

Termín zavážek

Celoročně

Sezónní fungování

Brambory: celoročně, ostaní: červen - září

Typy bedýnek

Zásilky jsou individuální na základě objednávek

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, mléčné výrobky, masné výrobky, byliny a koření,
vejce, nápoje, víno, přír. kosmetika, potr. doplňky

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí ve vlastní přepravce/tašce,
kartonové krabice zdarma

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Nenabízí
Přibližný počet uživatelů

do 20

35

Oblast působnosti
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Název systému

Občanské sdružení
ŠŤOVÍK - TEPLICKÝ BIOKLUB

Adresa distribučního místa

Areál ZŠ
Koperníkova 2592
415 01 Teplice
(sídlo organizace Šťovík - Teplice)

Kontaktní osoba

Lenka Dvořáková

E-mail

ekocentrum@stovik.cz

Web

www.stovik.cz

Další kontakt

733 545 210

Forma systému

Neformální sdružení spotřebitelů - bioklub

Popis systému

V Teplicích funguje BIOKLUB v Ekocentru Šťovík díky pomoci
Hnutí DUHA. Bioklub spočívá v pravidelném objednávání biopotravin (objednáváme zatím 2 krát do měsíce, v období leden
- březen nepravidelně). Je možné objednat jednotlivé položky
(viz. ceník) nebo bedýnku. Nabídka je pokaždé jiná, záleží na
úrodě, ročním období atd.
Vyzvedávání zboží je jednou za dva týdny přímo v prostorách
ekocentra Šťovík - většinou ve čtvrtek po 17. hodině. Platí se až
na místě při převzetí zboží.
Každý, kdo má zájem připojit se k TEPLICKÉMU BIOKLUBU, musí
vyplnit dotazník, který pak pošle na adresu ekocentrum@stovik.cz.
Členství v bioklubu je zdarma.

Certifikace „BIO”

Ano

Oblast působnosti systému I

Ústecký

Oblast působnosti systému II.

Teplice

Periodicita zavážek

Nepravidelně dle počtu objednávek či dle potřeby

Termín zavážek

Čtvrtek

Sezónní fungování

Duben - leden

Typy bedýnek

Pro 3-4 osoby

Obvyklý/možný obsah bedýnek/zásilek

Ovoce/zelenina, nápoje, víno, ekologicky šetrné výrobky, masné
a mléčné produkty - vyjednává se

Způsob používání bedýnek

Ne, zboží si odnášejí v jednorázové tašce, jejíž cena je zahrnuta
v ceně bedýnky

Způsob platby

Hotově při předání

Nabízí váš systém odběratelům informační podporu? Připravuje se
Přibližný počet uživatelů

20 až 50
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Adresář Kam pro bedýnky pro vás připravili:
Bio-info.cz
Internetový portál nabízející aktuální zpravodajství o všem, co se týká bioproduktů a trvale udržitelného
života a podnikání. Každý týden vám zdarma zasílá Zpravodaj Bio-info.
e-mail: redakce@bio-info.cz
www.bio-info.cz
Biospotřebitel.cz
Webové stránky pro všechny spotřebitele se zájmem o biopotraviny a ekologické zemědělství. Dozvíte se
zde novinky z českého světa bio, najdete svého ekozemědělce či prodejce biopotravin, dozvíte se aktuality
z farem či můžete položit vlastní otázku. Web dále nabízí recepty, novinky na trhu, přehled ekoznačení,
akcí v oblasti, atd.
www.biospotrebitel.cz
PRO-BIO LIGA
Kubátova 1/32
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.: 272 660 501
e-mail: info@biospotrebitel.cz
www.biospotrebitel.cz
Hnutí duha
Hnutí DUHA, program Zemědělství
Naše práce se zaměřuje na rozvoj českého ekologického zemědělství a na podporu českých biopotravin.
Hnutí DUHA
Údolní 33
602 00 Brno
tel.: 544 527 601
e-mail: biopotraviny@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz/bio

© Bio-info.cz, 2010
Text: Tom Václavík, Green marketing
Grafická úprava: Dana Václavíková, Green marketing
Adresář „Kam pro bedýnky” je možno volně šířit. Zájemcům posílejte odkaz na tuto webovou adresu:
http://www.bio-info.cz/zpravy/adresar-kam-pro-bedynky-ukaze-lidem-cestu-k-jidlu-z-blizka

